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 ماجستير اإلدارة األكاديمي
  

درجة البكالوريوس في اإلدارة، أو في أي تخصص آخر، من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا  .1
 المعترف بها.

 . % فأكثر65أو نسبة تقدير جيد على األقل في الدرجة الجامعية األولى،  .2
 الحاصلون على أقل من التقدير المذكور يشترط اجتيازهم لمقررات إضافية يحددها القسم. .3
الطالب من غير تخصص اإلدارة يفرض عليهم مقررات تكميلية هي: )مبادئ المحاسبة، مبادئ  .4

 اإلدارة العامة(.
  .للناطقين بغيرها إجادة اللغة العربية .5
الجهات المعتمدة التي يحددها  ى( من إحدToefl) البإحضار ما يفيد اجتياز اختبار التعهد  .6

 :من ذلك ىويستثنقبل تسجيل رسالة الماجستير، درجة،  450بما ال يقل عن  ،المعهد

 في اللغة الفرنسية. مناظر ىمستو ىالحاصلون عل ۔
 .إحدى اللغتين أو بإحدى اللغتينفي  جامعيمؤهل  ىالحاصلون عل۔ 

*** 

 .)أصل أو صورة مصدقة( ىالشهادة الجامعية األول -
  .شهادة الميالد -
 جواز السفر. البطاقة الشخصية أو -
 .)خلفية بيضاء( شخصيةصور ( 4) -
 .ملء نموذج التقديم -
 .لحين ضم الوثائق األصلية أو المصدقة إلى الملفيجوز التقدم بصور الوثائق على أن يبقى القبول مبدئيًّا  -
 جنيه. (200) رسم نموذج التسجيل: -

 .د ملء نموذج التسجيل واستيفاء األوراق المطلوبة ودفع جميع الرسوم المقررةيعد المتقدم مقيًدا بالبرنامج بع -
 *** 



2 
 

 

 )أ( يتكون البرنامج من ثالث مراحل:
وتتألف من أربعة مقررات عامة باإلضافة إلى مقرر خامس خاص بمن األولى: متطلبات المعهد: 

يلتحق بقسم اإلدارة، وتقدم هذه المقررات في فصل دراسي واحد، بواقع ساعتين لكل مقرر أسبوعيا، وإجمالي 
ساس المؤهل لكافة طالب الدراسات العليا في المعهد لتدعيم وتعتبر هذه المرحلة األ .( ساعات أسبوعيا10)

 التوجه القومي في تكوين شخصية الباحث العربي المؤهل علميًّا.
وهي اثنا عشر مقررا تقدم في ثالثة فصول دراسية، بواقع أربعة الثانية: متطلبات الماجستير: 

ساعة في الفصل  12ساعات أسبوعيا، بمجموع  3في كل فصل، عدد الساعات التدريسية لكل مقرر  تمقررا

وتستهدف هذه المرحلة تدعيم الجانب المعرفي المتخصص  .ساعة في الفصول الثالثة 36الواحد، وإجمالي 

رب العالمية في هذا للدارس باألسس العلمية للوظائف اإلدارية في عالمنا الحديث وأهميتها مع التعرض للتجا
 المجال. 

ويتم في هذه المرحلة إعداد رسالة علمية، فيما ال يقل عن عام ميالدي،  الثالثة: رسالة الماجستير:
يحصل الطالب بعد مناقشتها وإجازتها من لجنة المناقشة والحكم على درجة الماجستير في اإلدارة تخصص 

 )إدارة األعمال( أو )اإلدارة العامة( بحسب موضوع الرسالة.

تسجيل الطالب،  ىعلالعلمي مجلس الدأ من تاريخ موافقة يب ميالديرسالة عام الإلعداد  ىالحد األدن -
بناءً على اقتراح المشرف وموافقة مجلس  لمدة أخرىا ميمكن مده عامان هاإلنجاز ىوالحد األقص

 القسم.
 يقدم المشرف خطاب متابعة نصف سنوي يتضمن ما تم إنجازه وما هو مطلوب في الفترة المتبقية۔ -
الرسالة خطابًا يفيد صالحيتها للمناقشة، ويقترح فيه أسماء أربعة من يقدم المشرف بعد مراجعة  -

 .أساتذة التخصص، يختار القسم اثنين منهم لتشكيل لجنة المناقشة والحكم

 : يشترط قبل مناقشة الدارس -
 .مرور خمسة عشر يوًما على األقل من تاريخ اعتماد لجنة المناقشة من القسم ▪
 ارية والمالية.استيفاء جميع االلتزامات اإلد ▪

 تتم المناقشة بشكل علني ويعلن عنها في لوحة اإلعالنات بالمعهد. -
مدة صالحية اللجنة المشكلة لمناقشة الرسالة ستة أشهر يجري تجديدها لمدة مماثلة بناًء على  -

 تقرير من المشرف، وموافقة مجلس القسم المختص.
، واقتراح مجلس القسم، المناقشة والحكم للرسالةإجازة لجنة يتم منح درجة الماجستير بناًء على  -

 .إجراء التعديالت المطلوبة أثناء المناقشة، بعد واعتماد الدرجة من المجلس العلمي للمعهد
)ب( يمكن للطالب االكتفاء بالمرحلتين األوليين والحصول على شهادة دبلوم الدراسات العليا في اإلدارة بناء 

بتسجيل رسالة في موضوع يقره القسم للحصول على درجة الماجستير في عليها، أو مواصلة الدراسة 
اإلدارة، على أن تكون المقررات التي درسها في هاتين المرحلتين هي الدراسة التمهيدية للماجستير، وعلى 

 .أال يقل تقديره التراكمي فيها عن جيد

% الختبار نصف 30لألعمال الفصلية، و % منها 30( الدرجة النهائية لكل مقرر مائة درجة، يخصص ج)

% لالمتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي، ويعد دخول الطالب لالمتحان النهائي شرًطا 40فصلي، و 

 الحتساب درجاته.
 يقدر نجاح الطالب في كل مقرر من المقررات الدراسية بأحد التقديرات اآلتية:( د)

 النسبة التقدير
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 100 - 90 ممتاز

 90<  80 جدا جيد

 80<  70 جيد

 70<  60 مقبول

 60أقل من  ضعيف

% على األقل، ويحرم من دخول 70( يشترط انتظام الطالب في حضور محاضرات كل مقرر بنسبة هـ)
 االمتحان إذا لم يحقق النسبة المطلوبة بغير عذر مقبول من القسم.

من أربع مرات، فإذا استنفد مرات الرسوب أو  ( ال يجوز للطالب أن يتقدم لالمتحان في أي مقرر أكثرو)
 تخلف بدون عذر مقبول، ألغي قيده في الدرجة العلمية وال يجوز إعادة قيده إال بعد مرور عام دراسي.

 إلغاء القيد:)ز( 

 يلغى قيد الطالب في درجتي الدبلوم والماجستير:

 إذا تكرر رسوبه في أحد المقررات أربع مرات. -
الرسالة قبل مضي سنتين من تاريخ قيده بالدرجة، ما لم يحصل على موافقة بالمد إذا لم يناقش  -

 من مجلس القسم.
يجوز لمجلس القسم الموافقة على إلغاء تسجيل الرسالة بناء على تقرير من المشرف ألسباب  -

 علمية موضوعية.
***

 لغير المصريين للمصريين المرحلة

 $ في للفصل الدراسي1000 ج للفصل الدراسي7500 (األولى )الدبلوم

 $ سنويًّا2500 ج سنويًّا20000 الثانية )الماجستير(

 
 *** 

 

 القاهرة۔  –شارع اتحاد المحامين العرب )الطلمبات سابقًا( جاردن سيتي  1  الفصل األول:

 الطابق األول۔ –ميدان الدقي  –عمارة األوقاف  –شارع التحرير  109 الفصول التخصصية:

 *** 
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 (: الفصل الدراس ي األول )الدورة العامة(1جدول )

 الساعات اســـــــم املقـــــرر  رمز املقرر 
الدرجة 

 النهائية

زمن 

 االمتحان

 2 100 2 اللغة العربية ب101

 2 100 2 املجتمع العربي ج102

 2 100 2 الوحدة في الوطن العربيعوامل  خ103

 2 100 2 األوضاع السياسية واالقتصادية في الوطن العربي س104

 2 100 2 مبادئ اإلدارة د105

  500 10 املجمــــــــــــــــوع

 

 

 

 

 (: الفصل الدراس ي الثاني 2جدول )

 

زمن  الدرجة النهائية الساعات اسم املقرر  ررمز املقرر 

 االمتحان

 2 100 3 إدارة املوارد البشرية. د201

د202  2 100 3 إدارة التسويق. 

د203  2 100 3 املحاسبة الحكومية. 

د204  2 100 3 اإلدارة العامة املقارنة في الدول العربية. 

  400 12 املجموع  
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 (: الفصل الدراس ي الثالث3جدول )

الساعا اسم املقرر  رمز املقرر 

 ت

الدرجة 

 النهائية

 زمن

 االمتحان

 2 100 3 الثقافات التنظيمية املقارنة في الوطن العربي.  د301

د302  2 100 3 السلوك التنظيمي.  

د303  2 100 3 اإلدارة املالية. 

د304  2 100 3 نظم املعلومات اإلدارية. 

  400 12 املجموع  

 

 

 

 

 (: الفصل الدراس ي الرابع 4جدول )

الدرجة  الساعات اسم املقرر  رمز املقرر 

 النهائية

زمن 

 االمتحان

 2 100 3 مناهج البحث العلمي في اإلدارة. د401

 2 100 3 إدارة التغيير واألزمات في املنظمات العربية. د402

د403  2 100 3 اإلحصاء التطبيقي 

د404  2 100 3 اإلدارة االستراتيجية للمنظمات العربية. 

  400 12 املجموع  

 
 __________________________________________________________________ 

جمهورية مصر العربية ص ۔ ب۔  -القاهرة  –جاردن سيتي  –شارع اتحاد المحامين العرب  1العنوان: 

229  

فاكس:                                               27922679 – 27951648ت:                       

27962543 

البريد اإللكتروني:                              www.iars.netالموقع اإللكتروني للمعهد: 

eadept@iars.net 
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